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Ogłoszenie

Numer

2021-6279-53326

Id

53326

Powstaje w kontekście projektu

POIR.04.01.02-00-0100/17 - Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla 
konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed 
chorobami. BioSafeFood

Tytuł

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia następujących przesłanek:
1)�wystąpienia siły wyższej - zmiana umowy będzie możliwa w zakresie zmiany terminu wykonania dostawy 
zamówienia szczegółowego, tj. o dodatkowy czas niezbędny do realizacji dostawy.
2.�Poniższe okoliczności nie wymagają zmiany umowy:
1)�możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku promocyjnego obniżenia cen jednostkowych 
przez producenta lub Wykonawcę,
2)�możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, przy 
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,
3)�zakończenie produkcji lub wycofanie z obrotu asortymentu wskazanego w ofercie – zmiana umowy w 
zakresie możliwości zaoferowania innego produktu będzie możliwa w przypadku gdy zamiennik będzie 
posiadał właściwości nie gorsze od produktu pierwotnie zaoferowanego oraz w przypadku gdy cena 
zamiennika nie będzie wyższa niż cena produktu pierwotnie zaoferowanego. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykazania braku dostępności produktu pierwotnie zaoferowanego,
4)�danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;
5)�danych teleadresowych;
6)�danych rejestrowych;
7)�będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
3.�Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
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Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-06-11
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferta
2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy
6. Załącznik nr 6 – Klauzula
7. Załącznik nr 7 – Źródło finansowania
8. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-06-11

Data ostatniej zmiany

2021-06-11

Termin składania ofert

2021-06-21 14:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-06

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy
Konstytucji 3 Maja  1/3
96-100 Skierniewice
NIP: 8361848508

Osoby do kontaktu

Kinga Sępińska
tel.: -
e-mail: io@inhort.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna   dostawa  środków ochrony roślin.   
3.�Zamówienie obejmuje 3 odrębne pakiety:
1)�Pakiet nr 1  
2.�Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany pakiet/y.
3.�Wykonawca będzie realizować zamówienie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości 
umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji).
4.�Wykaz środków ochrony  wraz ze szczegółowym opisem zawarty jest w „Formularzu cenowym” 
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
5.�Oferowane środki ochrony roślin powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 
6 miesięczny termin przydatności do użycia. 
6.�Dostawy będą realizowane partiami. Podstawą realizacji dostawy będzie szczegółowe 
zamówienie złożone e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawa musi 
zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia szczegółowego.
6.�Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym.
7.�Wszelkie wymienione nazwy produktów   mają charakter jedynie przykładowy, zostały wskazane 
wyłącznie w celach pomocniczych.
8.�Wykonawca, dla poszczególnych pozycji w ramach oferowanego pakietu, zobowiązany jest 
w tabeli Formularza cenowego w rubrykach „oferowany produkt” wpisać nazwę zaoferowanego 
produktu. 
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9.�Transport środków ochrony roślin do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.
10.�Wskazane w „Formularzu cenowym” ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do 
celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczny zakres wymaganej dostawy, 
w ramach przewidzianych ilości, będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje przy tym zakup min. 60% wartości produktów. 
Niewykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości środków ochrony roślin nie może 
stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy
11.�Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości dostaw 
środków  wyszczególnionych w „Formularzu cenowym”, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto 
umowy. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji względem każdej części zamówienia.
b)�Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego 
w zakresie przedmiotu umowy.
c)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy.
d)�Zamawiający poinformuje Wykonawcę o korzystaniu z prawa opcji składając oświadczenie w 
postaci zamówienia szczegółowego, w którym wyspecyfikowane zostaną materiały podlegające 
dostawie w ramach prawa opcji oraz zawarta zostanie informacja, że dostawa tych części następuje 
w ramach prawa opcji.
e)�Realizacja dostawy produktów  w ramach prawa opcji będzie odbywać się w sposób tożsamy, jak 
w przypadku zakresu podstawowego oraz według cen zaoferowanych w treści oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
zapytaniu i we wzorze umowy.
f)�Z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
względem Zamawiającego roszczenie o skorzystanie z prawa opcji, ani żadne roszczenia, w tym o 
charakterze odszkodowawczym.
15.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa „Wzór 
umowy” stanowiący załącznik nr 5 do zapytania.
16.�W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania w 
ofercie (załącznik nr 1 - Formularza Oferta) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12.�Warunki płatności: 30 dni.
13.�Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.
1.�Wykonawca będzie realizować dostawy sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości 
umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji). Dostawy zamówień szczegółowych będą realizowane w 
terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.
2.�Miejsca dostaw:
1) ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice; 
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2) ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice; 
3) ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice; 
4) ul. Kościuszki 2, 96-100 Skierniewice; 
5) ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice; 
6) ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice;
7) ul. Kazimierska 2a, 24-100 Puławy; 
8) ul. Skowieszyńska 57, 24-100 Puławy
9) Dąbrowice k. Skierniewic

Kody CPV

24450000-3 Wyroby rolno-chemiczne
24451000-0 Pestycydy
24452000-7 Środki owadobójcze
24453000-4 Środki chwastobójcze
24454000-1 Regulatory wzrostu roślin
24456000-5 Środki przeciwko gryzoniom
24457000-2 Środki grzybobójcze

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Gmina

Puławy

Miejscowość
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Puławy

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-06-28

Koniec realizacji

2022-06-27

Opis

Pakiet 1 - Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub 
wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.) uprawniający do wykonywania 
działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
c)�posiada odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia;
d)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
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postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik          nr 1 do Zapytania 
ofertowego.
2.�Wraz z formularzem oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)�Formularz cenowy;
2)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
3)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

CENA (KOSZT) OFERTY - 100% (maksymalna ilość pkt 100)
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Część: 2

Tytuł części 2

Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna   dostawa  środków ochrony roślin.   
3.�Zamówienie obejmuje 3 odrębne pakiety:
2)�Pakiet nr 2
2.�Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany pakiet/y.
3.�Wykonawca będzie realizować zamówienie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości 
umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji).
4.�Wykaz środków ochrony  wraz ze szczegółowym opisem zawarty jest w „Formularzu cenowym” 
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
5.�Oferowane środki ochrony roślin powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 
6 miesięczny termin przydatności do użycia. 
6.�Dostawy będą realizowane partiami. Podstawą realizacji dostawy będzie szczegółowe 
zamówienie złożone e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawa musi 
zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
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zamówienia szczegółowego.
6.�Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym.
7.�Wszelkie wymienione nazwy produktów   mają charakter jedynie przykładowy, zostały wskazane 
wyłącznie w celach pomocniczych.
8.�Wykonawca, dla poszczególnych pozycji w ramach oferowanego pakietu, zobowiązany jest 
w tabeli Formularza cenowego w rubrykach „oferowany produkt” wpisać nazwę zaoferowanego 
produktu. 
9.�Transport środków ochrony roślin do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.
10.�Wskazane w „Formularzu cenowym” ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do 
celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczny zakres wymaganej dostawy, 
w ramach przewidzianych ilości, będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje przy tym zakup min. 60% wartości produktów. 
Niewykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości środków ochrony roślin nie może 
stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy
11.�Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości dostaw 
środków  wyszczególnionych w „Formularzu cenowym”, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto 
umowy. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji względem każdej części zamówienia.
b)�Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego 
w zakresie przedmiotu umowy.
c)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy.
d)�Zamawiający poinformuje Wykonawcę o korzystaniu z prawa opcji składając oświadczenie w 
postaci zamówienia szczegółowego, w którym wyspecyfikowane zostaną materiały podlegające 
dostawie w ramach prawa opcji oraz zawarta zostanie informacja, że dostawa tych części następuje 
w ramach prawa opcji.
e)�Realizacja dostawy produktów  w ramach prawa opcji będzie odbywać się w sposób tożsamy, jak 
w przypadku zakresu podstawowego oraz według cen zaoferowanych w treści oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
zapytaniu i we wzorze umowy.
f)�Z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
względem Zamawiającego roszczenie o skorzystanie z prawa opcji, ani żadne roszczenia, w tym o 
charakterze odszkodowawczym.
15.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa „Wzór 
umowy” stanowiący załącznik nr 5 do zapytania.
16.�W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania w 
ofercie (załącznik nr 1 - Formularza Oferta) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12.�Warunki płatności: 30 dni.
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13.�Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.
1.�Wykonawca będzie realizować dostawy sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości 
umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji). Dostawy zamówień szczegółowych będą realizowane w 
terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.
2.�Miejsca dostaw:
1) ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice; 
2) ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice; 
3) ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice; 
4) ul. Kościuszki 2, 96-100 Skierniewice; 
5) ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice; 
6) ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice;
7) ul. Kazimierska 2a, 24-100 Puławy; 
8) ul. Skowieszyńska 57, 24-100 Puławy
9) Dąbrowice k. Skierniewic

Kody CPV

24450000-3 Wyroby rolno-chemiczne
24451000-0 Pestycydy
24452000-7 Środki owadobójcze
24453000-4 Środki chwastobójcze
24454000-1 Regulatory wzrostu roślin
24456000-5 Środki przeciwko gryzoniom
24457000-2 Środki grzybobójcze

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Skierniewice

Gmina

Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

adres



Wygenerowano: 2021-06-11 11:23 Strona 11 / 19

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Gmina

Puławy

Miejscowość

Puławy

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-06-28

Koniec realizacji

2022-06-27

Opis

Pakiet 2 - Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub 
wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.) uprawniający do wykonywania 
działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
c)�posiada odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia;
d)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik          nr 1 do Zapytania 
ofertowego.
2.�Wraz z formularzem oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)�Formularz cenowy;
2)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym, sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
3)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 2
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

CENA (KOSZT) OFERTY - 100% (maksymalna ilość pkt 100)

Część: 3

Tytuł części 3

Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 3

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna   dostawa  środków ochrony roślin.   
3.�Zamówienie obejmuje 3 odrębne pakiety:
3)�Pakiet nr 3
2.�Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany pakiet/y.
3.�Wykonawca będzie realizować zamówienie sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości 
umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji).
4.�Wykaz środków ochrony  wraz ze szczegółowym opisem zawarty jest w „Formularzu cenowym” 
stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
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5.�Oferowane środki ochrony roślin powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 
6 miesięczny termin przydatności do użycia. 
6.�Dostawy będą realizowane partiami. Podstawą realizacji dostawy będzie szczegółowe 
zamówienie złożone e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Dostawa musi 
zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
zamówienia szczegółowego.
6.�Miejsce dostawy zostanie każdorazowo określone w zamówieniu szczegółowym.
7.�Wszelkie wymienione nazwy produktów   mają charakter jedynie przykładowy, zostały wskazane 
wyłącznie w celach pomocniczych.
8.�Wykonawca, dla poszczególnych pozycji w ramach oferowanego pakietu, zobowiązany jest 
w tabeli Formularza cenowego w rubrykach „oferowany produkt” wpisać nazwę zaoferowanego 
produktu. 
9.�Transport środków ochrony roślin do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.
10.�Wskazane w „Formularzu cenowym” ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do 
celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczny zakres wymaganej dostawy, 
w ramach przewidzianych ilości, będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający gwarantuje przy tym zakup min. 60% wartości produktów. 
Niewykupienie przez Zamawiającego pozostałych 40% wartości środków ochrony roślin nie może 
stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy
11.�Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości dostaw 
środków  wyszczególnionych w „Formularzu cenowym”, jednak nie więcej niż o 30% wartości brutto 
umowy. Warunki skorzystania z prawa opcji:
a)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji względem każdej części zamówienia.
b)�Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego 
w zakresie przedmiotu umowy.
c)�Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całym okresie obowiązywania umowy.
d)�Zamawiający poinformuje Wykonawcę o korzystaniu z prawa opcji składając oświadczenie w 
postaci zamówienia szczegółowego, w którym wyspecyfikowane zostaną materiały podlegające 
dostawie w ramach prawa opcji oraz zawarta zostanie informacja, że dostawa tych części następuje 
w ramach prawa opcji.
e)�Realizacja dostawy produktów  w ramach prawa opcji będzie odbywać się w sposób tożsamy, jak 
w przypadku zakresu podstawowego oraz według cen zaoferowanych w treści oferty. Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych 
zapytaniu i we wzorze umowy.
f)�Z tytułu braku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje 
względem Zamawiającego roszczenie o skorzystanie z prawa opcji, ani żadne roszczenia, w tym o 
charakterze odszkodowawczym.
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15.�Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa „Wzór 
umowy” stanowiący załącznik nr 5 do zapytania.
16.�W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania w 
ofercie (załącznik nr 1 - Formularza Oferta) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
12.�Warunki płatności: 30 dni.
13.�Oferta pozostaje ważna przez 30 dni licząc od terminu składania ofert.
1.�Wykonawca będzie realizować dostawy sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego lub do wyczerpania wartości 
umowy (z zastrzeżeniem prawa opcji). Dostawy zamówień szczegółowych będą realizowane w 
terminie do 7 dni od złożenia zamówienia.
2.�Miejsca dostaw:
1) ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice; 
2) ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice; 
3) ul. Pomologiczna 13a, 96-100 Skierniewice; 
4) ul. Kościuszki 2, 96-100 Skierniewice; 
5) ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice; 
6) ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice;
7) ul. Kazimierska 2a, 24-100 Puławy; 
8) ul. Skowieszyńska 57, 24-100 Puławy
9) Dąbrowice k. Skierniewic

Kody CPV

24450000-3 Wyroby rolno-chemiczne
24451000-0 Pestycydy
24452000-7 Środki owadobójcze
24453000-4 Środki chwastobójcze
24454000-1 Regulatory wzrostu roślin
24456000-5 Środki przeciwko gryzoniom
24457000-2 Środki grzybobójcze

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat Gmina
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Skierniewice Skierniewice

Miejscowość

Skierniewice

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

puławski

Gmina

Puławy

Miejscowość

Puławy

Harmonogram

Etap 1

Początek realizacji

2021-06-28

Koniec realizacji

2022-06-27

Opis

Pakiet 3 - Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

Czy występuje płatność częściowa

TAK

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

osiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub 
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wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 
r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2097 z późn. zm.) uprawniający do wykonywania 
działalności w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

1. W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:
b)�posiadają odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia;
c)�posiada odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do wykonania przedmiotu zamówienia;
d)�znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2.�O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo 
lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO.
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika
d)�pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku 
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest złożyć formularz oferty (pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej), sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik          nr 1 do Zapytania 
ofertowego.
2.�Wraz z formularzem oferta, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1)�Formularz cenowy;
2)�Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a 
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Zamawiającym, sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
3)�Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg. wzoru 
stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 3

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

CENA (KOSZT) OFERTY - 100% (maksymalna ilość pkt 100)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-06-11 - data opublikowania

-> 2021-06-21 14:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2021-06-28 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna-
   dostawa  środków ochrony roślin.   

3.�Zamówienie obejmu...
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2021-06-28 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna-
   dostawa  środków ochrony roślin.   

3.�Zamówienie obejmu...
2021-06-28 - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna-

   dostawa  środków ochrony roślin.   
3.�Zamówienie obejmu...

-> 2022-06-27 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna-
   dostawa  środków ochrony roślin.   

3.�Zamówienie obejmu...  / występuje płatność częściowa
2022-06-27 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna-

   dostawa  środków ochrony roślin.   
3.�Zamówienie obejmu...  / występuje płatność częściowa
2022-06-27 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1.�Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna-

   dostawa  środków ochrony roślin.   
3.�Zamówienie obejmu...  / występuje płatność częściowa


